ﺧﻼﺻﮫ ﮔزارش اﻗﺗﺻﺎدی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
ﻧواﻣﺑر ۲۰۱۷
وﺿﻌﯾت اﻣﻧﯾﺗﯽ ﮐﺷور ھﻣﭼﻧﺎن رو ﺑﮫ وﺧﺎﻣت اﺳت .ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯾرﺳد ﮐﮫ ﺟﻧﮓ و درﮔﯾریھﺎی روز اﻓزون ،اﻋﺗﻣﺎد ﻣﺗﺷﺑﺛﯾن و
ﻣﺳﺗﮭﻠﮑﯾن را ﮐﮫ در ﭘﯽ اﻧﺗﻘﺎل ﻣﺳؤﻟﯾتھﺎی اﻣﻧﯾﺗﯽ در ﺳﺎل  ۲۰۱۴) ۱۳۹۳م( ﻣﺗﺄﺛر ﮔردﯾده ﺑود از ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ و اﻋﺎدۀ ﮐﺎﻣل
ﺑﺎزداﺷﺗﮫ اﺳت .رﺷد اﻗﺗﺻﺎدی ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺳﺎلھﺎی  ۲۰۱۴و  ،۲۰۱۵زﻣﺎﻧﯾﮑﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﮐﻣﺗرﯾن ﻣﯾزان رﺷد اﻗﺗﺻﺎدی را از
ﺳﺎل  ۲۰۰۳ﺑﮫ ﺑﻌد ﺗﺟرﺑﮫ ﻣﯾﮑرد ،اﻧدﮐﯽ ﺑﻠﻧد رﻓﺗﮫ اﺳت .آﻣﺎر ﺗﻘرﯾﺑﯽ از ﻧﯾﻣﮫ اول ﺳﺎل  ۲۰۱۷ﻧﺷﺎن ﻣﯾدھﻧد ﮐﮫ ﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎی
اﻗﺗﺻﺎدی ھﻧوز ھم در ﺳطﺢ ﭘﺎﺋﯾن ﻗرار دارﻧد .ﺑﺎ اﯾﻧﺣﺎل ،ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽرﺳد ﮐﮫ اﻋﺗﻣﺎد ﻣﺗﺷﺑﺛﯾن – ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ از ﺳرویھﺎی رﺑﻌوار
از ﻣﺷﺎھدات و ﺑرداﺷتھﺎی ﻣﺗﺷﺑﺛﯾن ھوﯾداﺳت – در ﺟرﯾﺎن دو رﺑﻊ اول ﺳﺎل  ۲۰۱۷ﮐﻣﯽ ﺑﮭﺑود ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت ،اﻣﺎ ﺑﺎز ھم اﻋﺗﻣﺎد
ﻣﺗﺷﺑﺛﯾن در ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﺑﺎ زﻣﺎن ﻣﺷﺎﺑﮫ ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ ﭘﺎﯾﯾنﺗر ﻣﯽﺑﺎﺷد.
ﭘﯾشﺑﯾﻧﯽ ﻣﯾﮕردد ﮐﮫ رﺷد اﻗﺗﺻﺎدی ﺳﺎﻻﻧﮫ در ﺳﺎل  ۲۰۱۷ﺑﮫ  ۲،۶درﺻد ﺑرﺳد ،ﮐﮫ اﯾن رﻗم اﻓزاﯾش ﻧﺎﭼﯾزی را در ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﺑﺎ
ﭘﯽ
ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ ﻧﺷﺎن ﻣﯾدھد .ﺻﻧﺎﯾﻊ دو درﺻد رﺷد ﺧواھد داﺷت ،و رﺷد در ﺳﮑﺗور ﺧدﻣﺎت ﺑﮫ  ۳،۳درﺻد ﺧواھد رﺳﯾد .در ِ
رﺷد ﭼﺷﻣﮕﯾر  ۶درﺻدی زراﻋت در ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ ،ﺗوﻗﻊ ﻣﯾرود ﮐﮫ رﺷد ﻣﺣﺻوﻻت زراﻋﺗﯽ اﻣﺳﺎل اﻧدﮐﯽ ُﮐﻧد ﮔردﯾده و ﺑﮫ
 ۱،۵درﺻد ﺑرﺳد.
ﻣﯾزان ﺗورم ﭘس ازﯾﻧﮑﮫ از  ۴،۵درﺻد در ﻣﺎه ﻗوس ) ۱۳۹۵دﺳﻣﺑر  (۲۰۱۶ﺑﮫ  ۷،۵درﺻد در ﻣﺎه ﺛور ) ۱۳۹۶ﻣﺎه ﻣﯽ
 (۲۰۱۷ﺑﻠﻧد رﻓت ،در ﻣﺎه ﺳﻧﺑﻠﮥ ) ۱۳۹۶ﻣﺎه ﺳﭘﺗﻣﺑر  (۲۰۱۷ﺑﮫ  ۳،۸درﺻد اٌﻓت ﻧﻣود .اﻓزاﯾش اﻧدک در ﻧرخ ﺗورم در ﻣﺎهھﺎی
ﻧﺧﺳت ﺳﺎل  ۲۰۱۷در ﭘﯽ اﻓزاﯾش ﻗﯾﻣت ﻣواد ﺧوراﮐﯽ ،ﺑﮫ وﯾژه ﻣﯾوهھﺎ و ﺳﺑزﯾﺟﺎت ،اﯾﺟﺎد ﺷده ﺑود .ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ اﯾﻧﮑﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
ﻣواد ﺳوﺧت و ﺑﺧﺷﯽ از ﻧﯾﺎزھﺎی ﻏﻠﮫ ﺟﺎت ﺧود را از ﺑﯾرون ﮐﺷور وارد ﻣﯽﮐﻧد ،ﻗﯾﻣت ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺳوﺧت و ﻏﻠﮫ ﺟﺎت ﺗﺎﺛﯾر
ﻗﺎﺑل ﺗوﺟﮭﯽ ﺑر ﻗﯾﻣتھﺎی داﺧﻠﯽ دارد .اﻣﺎ ﮐﺎھش ﺗورم در ﻗﯾﻣتھﺎی ﻣواد ﺳوﺧت و ﻣواد ﻏذاﯾﯽ در داﺧل ﮐﺷور از ﻣﺎه ﺛور
ﺑدﯾﻧﺳو ،ﻣﻣﮑن اﺳت ﻧﺗﯾﺟﮥ ﻣﺗوﻗف ﮔﺷﺗن ﮐﺎھش در ﻧرخ ﻓروش و ﻣﺑﺎدﻟﮫ اﻓﻐﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷد ،ﺣﺎل آﻧﮑﮫ ﻗﯾﻣتھﺎی ﺟﮭﺎﻧﯽ ﮐﺎﻻ ﺛﺎﺑت
ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧده اﺳت.
در ﻧﯾﻣﮫ اول ﺳﺎل  ،۲۰۱۷ﮐﺳر ﺗﺟﺎرت ﺑﮫ ﺳﺑب اﻓزاﯾش در واردات ﮐﺎﻻ ﺑﯾﺷﺗر ﺷد .واردات در اﯾن ﻣدت ﺣدود  ۹درﺻد )در
ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﺳﺎﻻﻧﮫ( اﻓزاﯾش داﺷت ،ﮐﮫ ﺑﺧﺷﯽ ازﯾن اﻓزاﯾش در واردات را ﻣﯾﺗوان ﺑﮫ اﻓزاﯾش  ۲،۲درﺻدی ﻧرخ ﻣﺑﺎدﻟﮥ اﻓﻐﺎﻧﯽ در
ﻣﻘﺎﺑل داﻟر ﻣﯾﺎن ﻣﺎهھﺎی دﺳﻣﺑر  ۲۰۱۶ﺗﺎ ﺳﭘﺗﻣﺑر  ۲۰۱۷داﻧﺳت .اﻣﺎ ﺑر ﻣﺑﻧﺎی ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﺳﺎﻻﻧﮫ )ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﺑﺎ  ۱۲ﻣﺎه ﻗﺑﻠﯽ( ،اوﺳط
ﻣﺎﻧدن ارزش اﻓﻐﺎﻧﯽ ﺗﻐﯾﯾری در ﺳﯾر ﻗﺑﻠﯽ اﺳت ،ﭼﻧﺎﻧﮑﮫ ﻧرخ ﻣﺑﺎدﻟﮥ اﻓﻐﺎﻧﯽ ﺣدود  ۱۵درﺻد
ﻧرخ ﻣﺑﺎدﻟﮫ ﺛﺎﺑت ﺑوده اﺳت .ﺛﺎﺑت
ِ
در ﺟرﯾﺎن ﺳﺎلھﺎی  ۲۰۱۵و  ۲۰۱۶ﮐﺎھش داﺷت .ﺑﮫ ھر ﺣﺎل ،اﻓزاﯾش در واردات ﻣﻣﮑن ﻧﺷﺎندھﻧدۀ اﻓزاﯾش در ﺗﻘﺎﺿﺎی
داﺧﻠﯽ ﻧﯾز ﺑﺎﺷد .از ﺳوی دﯾﮕر ،ذﺧﺎﯾر ﻧﺎﺧﺎﻟص ارزی ﺣدود  ۷درﺻد از دﺳﻣﺑر  ۲۰۱۶ﺗﺎ آﮔﺳت  ۲۰۱۷ﺑﻠﻧد رﻓﺗﮫ ﮐﮫ ﺑﮫ ۷،۸
ﻣﻠﯾﺎرد داﻟر ﻣﯽرﺳﯾد .اﯾن رﻗم ذﺧﺎﯾر ارزی ﻣﻌﺎدل  ۱۲ﻣﺎه واردات ﻣﯽﺑﺎﺷد .اﻧﺗظﺎر ﻣﯽرود ﮐﮫ ﺣﺳﺎب ﺟﺎری )در ﺑﯾﻼﻧس
ﭘرداﺧتھﺎ( ﺑﺎ ﻣﺎزاد ﺣدود  ۳درﺻد ﺗوﻟﯾد ﻧﺎﺧﺎﻟص داﺧﻠﯽ در ﺳﺎل  ۲۰۱۷ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻣﺎﻧد.
ﭘس از ﮐﺎھش ﺳرﺳﺎم آور ﻋواﯾد داﺧﻠﯽ در ﺳﺎل ﻣﺎﻟﯽ  ،(۲۰۱۴) ۱۳۹۳درﺣﺎل ﺣﺎﺿر ﺟﻣﻊآوری ﻋواﯾد ﺑرای ﺳوﻣﯾن ﺳﺎل
ﻣﺗواﻟﯽ ﺑﮫ ﺷﯾوه ﻣطﻠوب آن ﻋﻣﻠﯽ ﻣﯾﺷود .ارﻗﺎم ﺣﺎﺻﻠﮫ ﻣﺑﯾن آﻧﺳت ﮐﮫ در ھﺷت ﻣﺎه ﻧﺧﺳت ﺳﺎل ﻣﺎﻟﯽ  ،(۲۰۱۷) ۱۳۹۶اﻧدازه
ﻋواﯾد داﺧﻠﯽ ﺑﺎﻟﻎ ﺑر  ۱۰۴ﻣﻠﯾﺎرد اﻓﻐﺎﻧﯽ رﺳﯾده ﮐﮫ ﺣدود  ۱۳درﺻد رﺷد )در ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﺑﺎ زﻣﺎن ﻣﺷﺎﺑﮫ در ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ( را ﻧﺷﺎن
ﻣﯾدھد .اﻓزاﯾش ﻋواﯾد ﺑﻧﺎﺑر ازدﯾﺎد در ﻋواﯾد ﻣﺎﻟﯾﺎﺗﯽ و ﻣﺣﺻول ﮔﻣرﮐﯽ ﻣﯾﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺑﮫ ﺗرﺗﯾب ﺣدود  ۱۳درﺻد و  ۱۵درﺻد
اﻓزاﯾش ﻧﻣودﻧد .ﻋﻣﻠﮑرد ﺧوب ﺟﻣﻊ آوری ﻋواﯾد ﺗﺎ اﯾن ﻣﻘطﻊ ﺳﺎل  ۲۰۱۷را ﻧﯾز ﻣﯽﺗوان ﺑﮫ ﺑﮭﺑود دواﻣدار در ﻣدﯾرﯾت و
ﺗطﺑﯾﻖ ﻣﺎﻟﯾﺎت از ﺳوی دوﻟت ارﺗﺑﺎط داد.
ﻣﺻﺎرف ﺑودﺟوی در ھﺷت ﻣﺎه اول ﺳﺎل ﺟﺎری در ﺳطﺢ ﻣﺷﺎﺑﮫ ﺳﺎل ﻗﺑﻠﯽ ﻗرار داﺷت .ﻣﺟﻣوع ﻣﺻﺎرف ﺣدود  ۱۹۵ﻣﻠﯾﺎرد
ﻣﯽرﺳﯾد ﮐﮫ از آن ﺟﻣﻠﮫ ﺣدود  ۱۵۰ﻣﻠﯾﺎرد آن ) ۷۷درﺻد( ﺑﮫ ﺑودﺟﮫ ﻋﺎدی ﺑرﻣﯽﮔردد .اﻧﺗظﺎر ﻣﯽرود ﮐﮫ ﮐﻣﮏھﺎی ﻣﺎﻟﯽ
ﺧﺎرﺟﯽ ﻣطﺎﺑﻖ ﺑﮫ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺑودﺟﮫ ﺑﮫ دوﻟت ﺑرﺳد ،و ﺟﻣﻊ آوری ﻋواﯾد در ﻣﺳﯾر دﺳﺗﯾﺎﺑﯽ ﺑﮫ ھدف ﺑودﺟوی ﺳﺎﻻﻧﮫ ﻗرار دارد.
ﺑدﯾن ﺗرﺗﯾب ،ﺑﯾﻼﻧس ﺑودﺟﮫ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺗوازن ﺑﺎﻗﯽ ﺧواھد ﻣﺎﻧد.

درﺻورﺗﯾﮑﮫ اوﺿﺎع اﻣﻧﯾﺗﯽ در ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﺑﺎ ﺷراﯾط ﻓﻌﻠﯽ ﺑدﺗر ﻧﺷود ،ﭘﯾش ﺑﯾﻧﯽ ﻣﯾﺷود ﮐﮫ ﻣﯾزان ُرﺷد اﻗﺗﺻﺎدی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در
ﺳﺎل  ۲۰۱۸ﻣﯾﻼدی ﺑﮫ  ۳،۲درﺻد اﻓزاﯾش ﯾﺎﺑد .ﮔرﭼﮫ اﯾن رﻗم ﻧﺷﺎن دھﻧدۀ رﺷد ﺑﺎﻻﺗر ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺳﺎﻟﮭﺎی  ۲۰۱۴و ۲۰۱۵
اﺳت ،ﺑﺎز ھم در ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﺑﺎ ﻣﯾزان اوﺳط ُرﺷد اﻗﺗﺻﺎدی  ۹،۶درﺻدی ﻣﯾﺎن ﺳﺎﻟﮭﺎی  ۲۰۰۳و  ۲۰۱۳ﺑﮫ ﻣراﺗب ﮐﻣﺗر اﺳت.
ﮐﺎھش ھﻣزﻣﺎن ﺗﻘﺎﺿﺎی داﺧﻠﯽ و ﺗﺿﻌﯾف اﻋﺗﻣﺎد ﻣﺗﺷﺑﺛﯾن از ﯾﮑﺳو ،و ﺗﺷدﯾد ﻧﺎاﻣﻧﯽ و ﻋدم ﺛﺑﺎت ﺳﯾﺎﺳﯽ ﭘس از ﺳﺎل ۲۰۱۴
از ﺳوی دﯾﮕر ،ﺑﮫ ﭘﺎﺋﯾن آﻣدن ﺳطﺢ رﺷد اﻗﺗﺻﺎدی اﻧﺟﺎﻣﯾده اﺳت .ﺑﺎ اﯾﻧﺣﺎل ،ﺷواھد ﻏﯾررﺳﻣﯽ ﻧﺷﺎن ﻣﯾدھد ﮐﮫ اﻋﺗﻣﺎد
ﻣﺗﺷﺑﺛﯾن و ﻣﺳﺗﮭﻠﮑﯾن ﮐم ﮐم رو ﺑﮫ ﺑﮭﺑود ﺑوده ،ﭼون ﺑﻌد از اﻋﻼم راھﺑرد ﺟدﯾد اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده اﻣرﯾﮑﺎ ﺑرای اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﺣوزه
ﺟﻧوب آﺳﯾﺎ ،اﺑﮭﺎم در ﻣورد ﺣﺿور ﻧﯾروھﺎی اﺋﺗﻼف ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺗﺎ ﺣدی ﺑرطرف ﮔردﯾده اﺳت.
رﺷد اﻗﺗﺻﺎدی در ﻣﯾﺎن ﻣدت ﺑطﯽ ﺧواھد ﺑود ،ﮐﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﺑﮫ  ۳،۶درﺻد در ﺳﺎل  ۲۰۲۰ﺧواھد رﺳﯾد .رﺷد ﺑﯾﺷﺗر در ﺳﺎﻟﮭﺎی
ﺑﻌدی ﻣﺷروط ﺑر ﺑﮭﺑود در اوﺿﺎع اﻣﻧﯾﺗﯽ ،ﺛﺑﺎت ﺳﯾﺎﺳﯽ ،ﭘﯾﺷرﻓت ﭘﺎﯾدار در ﺗطﺑﯾﻖ اﺻﻼﺣﺎت ،و ﺟرﯾﺎن ﮐﻣﮏھﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺑﯾن
اﻟﻣﻠﻠﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷد .رﺷد اﻗﺗﺻﺎدی ھﻣﭼﻧﺎن ﻣﯽﺗواﻧد ﺑﺎ اﺗﺧﺎذ ﯾﮏ ﺳﻠﺳﻠﮫ ﺗداﺑﯾر ﻣﺷﺧص در ﻋرﺻﮫ ﻣدﯾرﯾت ﻣﺎﻟﯽ و اﺻﻼﺣﺎت
ﭘﺎﻟﯾﺳﯽ اﻓزاﯾش ﯾﺎﺑد .از ﺟﻣﻠﮫ ﻣﯾﺗوان ﺑﮭﺑود ﺑﺧﺷﯾدن ﺗطﺑﯾﻖ ﺑودﺟﮫ ،و ﺗﺧﺻﯾص ﺑﯾﺷﺗر ﻣﻧﺎﺑﻊ ﺑرای ﻣﺻﺎرف ﺑودﺟوی ﮐﮫ
ﻧﯾﺎزﻣﻧد ﻧﯾروی ﮐﺎری ﺑﯾﺷﺗر ﺑوده و ﺑر ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﻣﺣﻠﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ اﻓراد ﻧﯾﺎزﻣﻧد ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﯾرﺳﻧد را ﺑرﺷﻣرد .ﺗوﻗﻊ ﻣﯾرود ﮐﮫ
ﻣﯾزان ﻓﻘر در ﻣﯾﺎن ﻣدت ﺑﻠﻧد ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻣﺎﻧد ،ﮐﮫ ﻋﻣدﺗﺎ ً ﻧﺗﯾﺟﮥ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺑﯾﺷﺗر ﺑرای ﮐﺎر و ﻣوﺟودﯾت ﻣواﻧﻊ اﻣﻧﯾﺗﯽ ﺑر ﺳر راه
ﻋرﺿﮫ ﺧدﻣﺎت ﻋﺎﻣﮫ ﻣﯽﺑﺎﺷد،درﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﻧﯾروی ﮐﺎر ﺑﮫ ﺷدت در ﺣﺎل رﺷد ﻣﯾﺑﺎﺷد.
ﺑﺧش ﺗﻣرﮐز در اﯾن ﮔزارش ﺑر ﭘﺎﯾداری و اﻧﻌطﺎف ﭘذﯾری ﺳﯾﺳﺗم اراﺋﮫ ﺧدﻣﺎت ﺻﺣﯽ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ﻣﻘﺎﺑل ﺟﻧﮓ و ﻧﺎاﻣﻧﯽ
ﺑﺣث دارد .ﺧدﻣﺎت ﺻﺣﯽ ﺑﺎ دو ﺷﯾوه ﻋرﺿﮫ ﻣﯾﮕردد؛ ﯾﮑﯽ آﻧﮑﮫ ﺧدﻣﺎت ﺻﺣﯽ ﺑﮫ ﻣوﺳﺳﺎت ﻏﯾردوﻟﺗﯽ واﮔذار ﮔردﯾده و از
آن طرﯾﻖ ﺑﮫ ﻣردم ﻓراھم ﻣﯾﮕردد ،و دﯾﮕر آن ﮐﮫ دوﻟت ﺑﮕوﻧﮥ ﻣﺳﺗﻘﯾم ﺧدﻣﺎت ﺻﺣﯽ را ﺗﺄﻣﯾن ﻣﯽﮐﻧد .ﺗﺣﻠﯾلھﺎی ﻣﺎ ﻧﺷﺎن
ﻣﯾدھد ﮐﮫ ﺗﻔﺎوت زﯾﺎدی ﻣﯾﺎن اﯾن دو ﺷﯾوه وﺟود ﻧدارد؛ ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯾرﺳد ﮐﮫ ھردو ﺳﯾﺳﺗم ﮐﺎرﮐرد ﺧوﺑﯽ دارﻧد .اﯾن ﺑﺧش ﮔزارش
ﻧﺷﺎن ﻣﯽدھد ﮐﮫ) :اﻟف( اراﺋﮫ ﺧدﻣﺎت ﺻﺣﯽ در ﺑراﺑر درﮔﯾریھﺎ و ﻧﺎاﻣﻧﯽ ﭘﺎﯾدار و اﻧﻌطﺎف ﭘذﯾر ﺑوده ،و )ب( اﯾن ﻋﻣﻠﮑرد
در وﻻﯾﺎت ﮐﺷور ﮐﻣﺎﮐﺎن ﺑراﺑر ﺑوده اﺳت .دﻟﯾل ﻋﻣدۀ ﮐﮫ ﺳﯾﺳﺗم ﺧدﻣﺎت ﺻﺣﯽ ﭘﺎﯾدار و اﻧﻌطﺎف ﭘذﯾر ﺑوده اﯾن اﺳت ﮐﮫ
ﻣوﺳﺳﺎت ﻏﯾردوﻟﺗﯽ ﺑﺎ ﺟواﻣﻊ ﻣﺣﻠﯽ ارﺗﺑﺎط ﻧزدﯾﮑﯽ را ﺑرﻗرار ﺳﺎﺧﺗﮫ اﻧد .ھﻣﭼﻧﺎن ،ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ اﯾن ﮐﮫ ﻣوﺳﺳﺎت ﻣﻌﻣوﻻ
ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﻣورد ﻧﯾﺎز ﺧود را از ﺟواﻣﻊ ﻣﺣﻠﯽ اﺳﺗﺧدام ﻣﯽﮐﻧﻧد ،و ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﻣﺎھﯾت ﺧدﻣﺎت ﺻﺣﯽ ﺷﺎن ،آﻧﮭﺎ ﺑﮭﺗر ﻣﯽﺗواﻧﻧد ﺑﺎ
ﺳﺎﺧﺗﺎرھﺎی ﻗدرت ﻣﺣﻠﯽ ﮐﻧﺎر ﺑﯾﺎﯾﻧد .ﺑﮫ ھر ﺣﺎل ،ﺗﺣﻠﯾل و ﺗﺟزﯾﮫ ﺑﯾﺷﺗر ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﺗﻣم و ﻣﻧﺎﺑﻊ ﮔوﻧﺎﮔون و ﺷﯾوه
ھﺎی ﺑﮭﺗر ﺳروی ﻧﯾﺎز اﺳت ،ﺗﺎ در ﻣورد ﺑرﺗری ﻧﺳﺑﯽ ﯾﮑﯽ از اﯾن ﺷﯾوهھﺎی اراﺋﮫ ﺧدﻣﺎت ﺻﺣﯽ ﻗﺿﺎوت ﮐﺎﻣل ﻧﻣود.

